
Greenfee-avgifter, Snöå GK 2021 

Greenfee och övriga avgifter beslutade av vårårsmöte 28 mars 2021. 
 

 Ordinarie pris Dalagreenfee* 

 Seniorer Juniorer Seniorer Juniorer 

18 hål, heldagsgreenfee 395 kr 200 kr 295 kr 150 kr 

Gäst till medl. Snöå GK 345 kr 150 kr 200 kr 100 kr 

9 hål 260 kr 100 kr   

Pay & Play, 18 hål** 495 kr 300 kr   

Pay & Play, 9 hål** 300 kr 150 kr   

* Fullvärdig medlem i annan Dalaklubb. ** För att kunna spela Pay & Play krävs att minst en person i bollen innehar grönt kort. 

Rabatterad 18 hålsgreenfee under perioderna 1/1 – 31/5 samt från 1/10 till banans stängning:  

295 kr/seniorer samt 150 kr/juniorer. 

Golfhäftet 18 hål, 50 % på ordinarie greenfee. 200 kr för seniorer och 100 kr för juniorer.  

Obs! Notera golfhäftesnumret på inbet! Snöå GK är EJ med i Golfhäftet Plus. 

Greenfeebiljetter 10 st 3 400 kr 

Årsgreenfee  Seniorer  Juniorer 

Fullvärdig medlem annan GK* 1 950 kr 1 495 kr 

Fullvärdig medlem Dalaklubb 1 500 kr 1 000 kr 

*Vid fullvärdigt medlemskap i annan svensk golfklubb och skriven på annan ort, kan Årsgreenfee vara ett alternativ. Årsgreenfee gäller inte 

medlemmar i sk ”brevlådeklubbar”. Snöå GK förbehåller sig rätten att avgöra om villkor för årsgreenfee uppfylls. Med fullvärdig medlem annan 
GK menas också att man har betalat en medlemsavgift samt en spelavgift för att kunna spela obegränsat på sin hemmabana. 

 

Hyra golfvagn 40 kr 

Hyra golfbil 18 hål* 260 kr Heldag 400 kr 

9 hål* 200 kr 

Klippkort, medlem (20 rundor)* 2 000 kr 

Klippkort 2:a gången* 1 500 kr 

Ställplats Golfgäst (Husbil, husvagn) 150 kr Ej golfgäst 250 kr 

*Spelare från annan klubb än Snöå GK med läkarintyg, 25% rabatt på hyra av golfbil.  

*Medlem vid Snöå GK med läkarintyg, 50% rabatt på hyra av golfbil. 

Swishnummer: 123 1757 020, ange typ av avgift samt Golf-id i meddelandefältet. 


